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Ordförande 
Föreningens ordförande sedan många år, Gunnel Bengtsson, har flyttat från Stockholm och är 
därför inte längre medlem i vår bostadsrättsförening. Gunnel kan alltså inte heller fungera 
som ordförande i vår förening. I stället har Agersös vice ordförande, Mattias Järvinen, enligt 
stadgarna tagit över ordförandeklubban.  
 
Vi tackar Gunnel för den mångåriga insats hon gjort för vår förening både som ordförande 
och tidigare som styrelseledamot. Det blir nu ett stort arbete för styrelsen att försöka ersätta 
hennes erfarenhet och djupa kunskaper om vår förening och förutsättningarna för vårt boende. 
 
Ett stort tack för de gångna åren! 
 
Årsstämma 
Det exakta datumet för Agersös årsstämma är ännu inte bestämt. Men det kommer att vara 
under slutet av maj månad. 
 
Inför årsstämman går det att lämna in motioner till styrelsen och enligt Agersös stadgar ska de 
vara inlämnade senast den 31 mars 2004. 
 
Om du har förslag på personer som du tycker ska vara med i Agersös styrelse kan du ta 
kontakt med någon i valberedningen. Personerna i valberedningen är Sonja Okker, 
Ringstedsgatan 28 telefon 751 01 46, och Per-Olof Spångberg, Ringstedsgatan 3 telefon 
751 79 30.  
 
Badrumsrenovering 
Flera renoveringar av badrum har sats igång utan tillstånd. 
 
Om du ska renovera i ett badrum eller en toalett ska du först ta kontakt med KFF för att få en 
kostnadsfri fuktmätning. 
 
Om du vill byta något ytskikt i golvet eller väggen måste du följa de här stegen innan 
reparationen börjar: 
1. Till styrelsen måste du lämna in en skriftlig begäran om att få utföra ändringen. I 

begäran ska det stå vad du vill göra och vem som kommer att utföra arbetet. 
2. Från styrelsen måste du ha fått ett skriftligt tillstånd att få utföra reparationen. 
 
Om golvbrunnen i ditt badrum inte har bytts tidigare ska den bytas ut i samband med 
reparationen. Föreningen betalar bytet av golvbrunnen. 
 
Åter igen — det är från Agersös styrelse du måste ha fått tillståndet att reparera ditt badrum. 
 
Information om badrumsrenoveringen finns också i informationsbladet ”Välkommen till 
Agersö” i avsnittet 4.1  


